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A utilização de alimentos que estimulem e alimentem a população microbiana 
do rúmen ajudará a aumentar a ingestão voluntária de alimento e, dessa forma, 

a melhorar a capacidade de obtenção de energia.

C
om o objetivo de promover a 
saúde ruminal das diferentes 
espécies ruminantes de 
maior interesse zootécnico, 

especialmente nas fases mais críticas 
da sua fase produtiva, existem hoje 
importantes ferramentas nutricionais 
úteis para melhorar o consumo de 
matéria seca e a sua digestibilidade.  
A utilização de alimentos que estimulem 
e alimentem a população microbiana do 
rúmen ajudará a aumentar a ingestão 
voluntária de alimento e, dessa forma, 
a melhorar a capacidade de obtenção 
de energia. Entendemos como fases 
críticas (ou mais sensíveis) os períodos 
de mudanças alimentares mais bruscas, 
o desmame de animais jovens, ou o 
período seco e pré-parto.

PERÍODO SECO  
E PRÉ-PARTO
O período seco e o pré-parto em vacas, 
ovelhas e cabras leiteiras são as fases 
mais importantes do ciclo de lactação. 
Durante estas fases, acontecem: 
- a regeneração dos úberes para a 

lactação seguinte;
- importantes mudanças de alimentação;
- diminuição da capacidade de ingestão 

por redução do espaço disponível no 
rúmen;

- grande desenvolvimento do feto, 
correspondente ao último terço de 
gestação; 

- mudanças metabólicas e hormonais.
Por estes motivos, a existência 

de carências ou perturbações da 
normalidade durante o período seco 
terão um efeito negativo sobre a saúde 
da vaca/ovelha ou cabra e da sua 
produção de leite após o parto.
É sabido que a quantidade de 
alimento ingerido durante o período 
seco é um fator decisivo para reduzir 
o défice energético após o parto 
(balanço energético negativo). O 
balanço energético negativo não está 
relacionado com a quantidade de leite 
produzida nem com a sua qualidade, 
mas deve-se sim a uma diminuição 
na ingestão de matéria seca num 
momento cujas necessidades aumentam 
exponencialmente. Convém por isso 
controlar a condição corporal do animal 
através de uma boa composição da ração 
e apostar num maneio que garanta 
e estimule o aumento da ingestão de 
matéria seca. Os resultados esperados 
serão uma redução ao mínimo do 
aparecimento dos problemas periparto 
e das patologias metabólicas, melhores 
resultados reprodutivos e o aumento 
do rendimento no arranque da lactação 
(devido ao maior consumo de matéria 
seca durante os dias de pré-parto).

DESMAME
Outro período importante a ter em 
conta é o desmame do efetivo de 
reposição (vitelas, borregas ou cabritas). 
A mudança de alimentação ocasiona 
normalmente transtornos digestivos 
(diarreias), sendo também recorrentes 
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nesse período problemas respiratórios. 
Os problemas respiratórios nestes 
animais são particularmente comuns e 
mais prevalentes no outono/inverno, 
especialmente quando os animais 
estão estabulados. Recomenda-se 
por isso incorporar na sua dieta um 
reforço com óleos essenciais (de mentol 
e eucalipto), leveduras, vitaminas e 
minerais essenciais que, em conjunto 
e de uma forma natural, estimulam o 
sistema imunitário, o consumo precoce 
de alimentos concentrados e forragens e 
consequentemente o desenvolvimento 
do rúmen.

ENGORDA
No seguimento do ponto anterior mas 
considerando agora o especial interesse 
em animais de engorda, é primordial 
garantir um rúmen saudável para 
favorecer uma boa transição da fase 
lactante para o arranque da engorda. 
Desta forma consegue-se uma ingestão 
mais precoce de matéria seca e evitam-
-se (prevenindo) eventuais picos de 
acidoses, situações de timpanismo 
ou outras desordens metabólicas. 
Seja durante as primeiras semanas de 
engorda seja novamente nas últimas 
semanas (acabamento) ambos são 
períodos críticos e de elevado stress.

CRYSTALYX TRAZ BENEFÍCIOS AO NOSSO EFETIVO 

  Aumenta a ingestão de matéria 
seca, através de um rúmen mais 
estimulado

  Melhora a digestibilidade e absorção 
de nutrientes da ração, favorecendo 
a emulsão das partículas no líquido 
ruminal devido à ação dos ésteres de 
sacarose

  Estimula a salivação, tamponando o 
pH do rúmen

  Reforça a imunidade, derivado ao 
seu conteúdo em oligoelementos 
de alta qualidade

  Previne alterações metabólicas 
(cetoses, toxemia de gestação…)

  Aporta energia e uma grande 
quantidade de nutrientes

  Contribui para manter uma 
condição corporal óptima para o 
arranque da lactação

PROVA CIENTÍFICA LEVADA A CABO EM VACAS DE LEITE 
(GRÉCIA, UNIV. TESSALÓNICA)

Desenvolvimento da fertilidade
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Intervalo entre partos (calculado)

A importância da saúde ruminal
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PROVA DE CAMPO LEVADA A CABO EM NOVILHOS 
DE ENGORDA LIMOUSINE (ESPANHA)

Num grupo de 72 novilhos, foram feitos dois lotes de 36 novilhos (lote controlo VS lote 
suplementado com Crystalyx) durante os primeiros 85 dias após entrada na engorda.

Lote GMD kg/novilho/dia (dia 47) GMD kg/novilho/dia (dia 85)
Lote Controlo 1,681 1,848
Lote Crystalyx 1,920 1,914

O consumo de Crystalyx no total dos 85 dias foi 1,25kg/novilho.

 PROVA DE CAMPO LEVADA A CABO NUM GRUPO DE 242 OVELHAS DE LEITE 
ASSAF DIVIDIDO EM DOIS LOTES DE 121 OVELHAS (ESPANHA) 

PRODUÇÃO (L/Ovelha/dia) CONTROLO CRYSTALYX

2,87 2,86
* Dados obtidos durante 119 dias, entre 11 junho e 7 outubro

QUALIDADE
Gordura (%) 6,19 6,35
Proteína (%) 4,84 4,90
Lactose (%) 4,86 4,90
Extrato (%) 16,85 17,12
RCS (x1000/ml) 860,17 883,20
Ureia (mg/l) 647,99 611,07
Acetona (mM/l) 0,29 0,24
BHB (mM/l) 0,20 0,17

* Dados obtidos de 5 controlos leiteiros entre 23 junho e 26 outubro

 

Numa fase pós-desmame e início 
de engorda, o desenvolvimento e 
funcionamento do rúmen são cruciais 
na obtenção dos melhores resultados 
produtivos. Os vários ensaios feitos nestas 
fases são demonstrativos das vantagens 
e benefícios da saúde ruminal e da 
estimulação do desenvolvimento da flora 
microbiana do rúmen: melhores índices 
de conversão e melhores ganhos médios 
diários, em especial no arranque da 
engorda.
Conclusão: Prevenir é sempre mais 
económico do que curar!
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